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KANGASALAN KUNTA   TOIMINTAOHJE  

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
 
TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN TOIMINTAOHJE 

 
Tämä toimintaohje tulee voimaan 1.5.2017 alkaen ja samalla poistetaan käytöstä 
1.2.2015 voimaan tullut toimeentulotuen toimintaohje  

 
 

1. ENSISIJAISET SÄÄDÖKSET JA TOIMINTAOHJEET 
 

 Laki toimeentulotuesta 1997/1412 
 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta  815/2015 ja 1107/2016 
 Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotukilain soveltajille 2013:4 
 STM:n kuntainfo 3/2017 

 
Laki toimeentulotukilain muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2017 ja sen myötä 
perustoimeentulotuen myöntäminen ja tuen maksaminen siirtyivät 1.1.2017 alkaen 
Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Kunnalle jäi täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen. 1.1.2017 voimaan tulleen 
toimeentulotukilain mukaan perustoimeentulotukeen on siirtynyt aiemmin 
täydentävään toimeentulotukeen liittyviä menoja, kuten välttämättömät asuntoon 
muuttoon liittyvät menot (esim. vuokravakuus ja muuttokulut), lasten 
päivähoitomenot, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot, lapsen 
tapaamismenot, välttämättömät henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai 
matkustusasiakirjan hankintamenot. 

 
2. SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN 

OHJEET 
 

Hakemus täydentävästä toimeentulotuesta tehdään kuntaan, jos hakija on saanut 
hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta Kelasta. 
Perustoimeentulotukilaskelman ylijäämä otetaan tulona huomioon päätettäessä 
täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä. Myös Kela siirtää hakemuksen kuntaan 
jos hakija on esittänyt perustoimeentulotuessa muita kuin perustoimeentulotukeen 
liittyviä menoja. 
 
Täydentävää toimeentulotukea ei voida myöntää kunnasta sellaisiin menoihin, jotka 
sisältyvät perustoimeentulotukeen ja josta Kela tekee päätöksen. Esimerkiksi julkisen 
terveydenhuollon asiakasmaksut ja muut terveydenhuoltomenot kuuluvat 
perustoimeentulotukeen. Kunta ei myönnä maksuvapautusta tai maksualennusta 
muista kuin maksukyvyn mukaan määräytyvistä maksuista. 
 

 
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilain 7 c § ) 

 
Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen 
suuruisena erityismenot, joita ovat muut kuin 7b §:ssä tarkoitetut asumisesta 
aiheutuneet menot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista 
johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi 
tarpeellisiksi harkitut menot. 

 
Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi 
pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta tai lasten 
harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita 
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Erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot silloin, kun kyseessä on 
pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen, pitkäaikainen tai vaikea sairaus sekä 
lasten harrastustoimintaan liittyvät erityiset tarpeet: 

 
Lasten harrastusmenot 

  
Lasten harrastusmenot kuuluvat pääsääntöisesti perusosalla 
katettaviin menoihin, mutta esim. harrastusvälineiden hankkiminen, 
leirimaksut tai muiden isompien harrastuskustannusten maksaminen ei 
ole aina mahdollista perusosan puitteissa.  
 
Perustoimeentulotukea saavien lapsiperheiden osalta, täydentävänä 
toimeentulotukena lasten harrastuksiin voidaan hyväksyä enintään 
400e/vuosi/lapsi, kun lapsella on ennaltaehkäisevän tuen tarvetta.  
 
Kouluikäisten lasten polkupyöriin myönnetään enintään 200 euroa/ 
lapsi. Alle kouluikäisten pyöriin ei myönnetä täydentävää 
toimeentulotukea. 
 
Erikseen voidaan myöntää kohtuulliset luistimien ja suksipakettien 
hankintamenot. Asiakkaita ohjataan ensisijaisesti hankkimaan 
hyväkuntoisia käytettyjä välineitä. 
 
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten harrastusme-
noista tehdään lapselle oma päätös ja ne maksetaan lastensuojelun 
avohuollon tililtä. Jos avustus on yli 400 euroa/lapsi/vuodessa, harras-
tusmenojen tukemisesta edellytetään mainintaa lastensuojelun asiakas-
suunnitelmassa.  

 
Aikuisten terveyttä ja toimintakykyä edistävät harrastusmenot 

 
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää aikuisasiakkaille 
terveyttä ja toimintakykyä edistäviin harrastuksiin enintään 150 
euroa/vuosi pitkäaikaisesta toimeentulotukiasiakkuudesta, pitkäaikais-
sairaudesta, päihdekuntoutuksen edistämisestä ym. erityisistä tarpeista 
ja olosuhteista johtuvista syistä johtuen. 

 
Kodintarvikkeet 
 

Välttämättömästä kodin irtaimiston hankinnasta aiheutuvia kohtuul-
lisia kustannuksia voidaan korvata erityisistä tarpeista tai olosuhteista 
johtuvin sekä lastensuojelullisin perustein enintään 400e/yksinasuvan 
osalta ja enintään 800e/perheiden osalta.  

 
Lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren kodinperustamista 
varten voidaan myöntää kodin välttämättömään irtaimistoon edellä 
olevaa suurempi summa, joka sovitaan jälkihuoltosuunnitelmassa, 
mikäli nuorelle ei ole kertynyt itsenäistymisvaroja tai niitä ei ole 
riittävästi. 

 
Välttämättömien kodin tarvikkeiden (esim. pyykinpesukone, 
jääkaappi, pölyimuri) ja lasten tarvikkeiden (esim. vaunut, rattaat, 
sänky) menoiksi huomioidaan joko käytettyjen tai kohtuuhintaisten 
uusien tuotteiden hinta.  
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Ensisijaisesti lasten tarvikkeet, kuten vaunut ja rattaat, huomioidaan 
käytettynä, enintään 200 euroa. 
 
Uuden pesukoneen kohtuullisina hankintakustannuksina huomioidaan 
lapsiperheillä enintään 350 euroa, yksinasuvilla tai lapsettomilla paris-
kunnilla käytetyn pesukoneen hinta enintään 150 euroa, mikäli pesutu-
pa ei ole käytettävissä, asiakkuus on pitkäaikaista tai asiakkaalla on 
toimintakykyä haittaava pitkäaikaissairaus. Kuivausrumpuun ei erikseen 
myönnetä toimeentulotukea.  
  

 Hautauskulut 
 

Hautausmenoiksi hyväksytään kohtuulliset ja välttämättömät kustan-
nukset, kuten edullisin arkku ja kukkalaite arkulle, uurna ja kuljetus 
Kangasalan ja Tampereen alueella sekä seurakunnan perimät välttä-
mättömät kustannukset, kuten arkkuhauta/uurnahauta/muistolehto ja 
kappelin vuokra (jos vainaja ei ole seurakunnan jäsen). Kangasalta 
toiselle paikkakunnalle haudattavaksi kuljetettavan vainajan kuljetus-
kuluihin ei myönnetä toimeentulotukea. Toisella paikkakunnalla kuolleen 
kangasalalaisen kuljetuskulut Kangasalle haudattavaksi ovat 
hyväksyttäviä menoja.  
 
Toimeentulotukilaskelmaa tehtäessä pesänselvittäjää pyydetään 
toimittamaan perunkirja, josta huomiodaan kuolinpesän varat sekä 
lesken tulot ja varat. Menoiksi huomioidaan edellä mainitut 
hautausmenot. 

 
 Perhejuhlat 

 
Perhejuhlat, kuten häät, ristiäiset, rippijuhlat ja ylioppilasjuhlat/ammattiin 
valmistujaisjuhlat: Välttämättömiä menoja voidaan huomioida 
täydentävänä toimeentulotukena enintään 100 euroa.   
 

 Vaatemenot 
 

Tavanomaista suuremmat vaatemenot, kuten romaninaisen vaateme-
not ja raskaana olevan naisen normaalista pukeutumista poikkeava pu-
keutumistarve ovat sosiaali- ja terveysministeriön oppaan 2013:4 
mukaan erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvia menoja, joihin voi-
daan myöntää täydentävää toimeentulotukea. Romanihameen hankin-
tamenot ovat niin suuret, että niitä ei voida kokonaan lukea perusosalla 
katettaviin menoihin. Romanihameeseen hyväksytään enintään 450 eu-
roa kahden vuoden välein.  
 

 Edunvalvojan palkkio 
 

Edunvalvojan palkkio ja muut edunvalvontaan liittyvät maksut 
huomioidaan täydentävänä toimeentulotukena. Palkkiot ja kulut 
huomioidaan menoksi silloin kun ne erääntyvät. (STM:n opas 2013, 
s.121) 
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 Opiskelukustannukset 
 

Toisen asteen ensimmäisestä tutkinnosta aiheutuvia erityisiä menoja 
voi olla mahdollista kattaa täydentävällä toimeentulotuella. 
Välttämättömät opiskelukustannukset, kuten lukukausimaksut, 
pääsykoe- ja ylioppilaskirjoitusmaksut sekä opiskeluvälineet, kuuluvat 
täydentävän toimeentulotuen piiriin. Kuluista tulee esittää selvitys. 

 
 

3. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN 
OHJEET  

 
 Ehkäisevää toimeentulotuen tarkoituksena on toimeentulotukilain 1 § 2 

momentin mukaan edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta 
ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikai-
sta riippuvuutta toimeentulotuesta. 

 
Toimeentulotukilain 13 §:n mukaan kunta myöntää päättämiensä perus-
teiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea 

  
Ehkäisevää toimeentulotukea myönnettäessä sovelletaan toimeentulo-
tukilain 13 § 2 momentin mukaisia myöntämisperusteita sekä Sosiaali- 
ja terveysministeriön oppaassa toimeentulotukilain soveltajille 2013:4 
annettuja ohjeita.  
 
Toimeentulotukilain 13 § 2 momentin mukaan ehkäisevää toimeentulo-
tukea voidaan myöntää mm. tuen saajan aktivointia tukeviin toimen-
piteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen 
tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventä-
miseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin 
tarkoituksiin. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan 2013:4 mukaan ehkäisevää 
toimeentulotukea voidaan myöntää myös erilaisissa kriisitilanteissa, 
kuten kuolema, vakava sairastuminen, rikoksen uhriksi joutuminen, 
onnettomuudet. 
 

 


	TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilain 7 c § )

